สถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัยประจําเดือนกั
น นยายน 2563
1.ความตองการแรงงานในจั
ในจังหวัดสุโขทัย
นายจาง/สถานประกอบการ
สถานประกอบการ จํานวน 15 แหง แจงความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานของสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดสุโ ขทัย ณ เดือนสิสิงหาคม 2563 จํานวน 227 อัต รา เปน ความตองการแรงงานในระดับปวช.-ปวส./
อนุปริญญา/ มากที่สุด จํานวน 119 อัตรา คิดเปนรอยละ 52.42 รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษา จํา นวน 65 อัตรา
คิดเปนรอยละ 28.63 และระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 43 อัตรา คิดเปนรอยละ 18.94
ความตองการแรงงาน
จํานวน 227 อัตรา
ลดลง 0.87 %
เดือนกรกฎาคม 2563 จํานวน 229 อัตรา
เดือนสิงหาคม 2563 จํานวน 227 อัตรา

บรรจุงาน
จํานวน 174 อัตรา
ลดลง 1.69 %

ผูมาใชบริการ
จํานวน 183 อัตรา
ลดลง 7.11 %
เดือนนกรกฎาคม 2563 จํานวน 197 อัตรา
เดือนนสิงหาคม 2563 จํานวน 183 อัตรา

เดือนกรกฎาคม
กรกฎาคม 2563 จํานวน 177 อัตรา
เดือนสิงหาคม 2563 จํานวน 174 อัตรา

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุมตางๆ
1. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 805 อัตรา
- แรงงานดานการผลิต
- พนักงานขนสง

2. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน 121 อัตรา
- เจาหนาที่บันทึกขอมูล
- เจาหนาที่สาํ นักงานอื่นๆ

3. ชางเทคนิคและผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ จํานวน 98 อัตรา
- เจาหนาที่บัญชี
- ตัวแทนนายหนาขายประกันภัย

4. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมอื ในธุรกิจตาง ๆ จํานวน 94 อัตรา
- พนักงานขายของหนาราน
- แมบาน
5. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ จํานวน 52 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต รถตู
- พนักงานขับรถบรรทุก
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อุตสาหกรรมที่มคี วามตองการแรงงานมากที่สดุ 5 อันดับแรก

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ส.ค.63

1. การขายสงและการขายปลีก จํานวน 102 อัตรา คิดเปนรอยละ
44.93
2. การผลิต จํานวน 30 อัตรา คิดเปนรอยละ 13.22
22
3. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จํานวน 24 อัตรา
คิดเปนรอยละ 10.57
4. ที่พักแรม และบริการดานอาหาร จํานวน 22 อัตรา
คิดเปนรอยละ 9.69
5. การกอสราง จํานวน 20 อัตรา คิดเปนรอยละ 88.81
ประเภทอาชีพ ที่มคี วามตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 96 อัตรา คิดเปนรอยละ 42.29
2. เสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 35 อัตรา คิดเปนรอยละ 15.42
3. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 34 อัตรา
คิดเปนรอยละ 14.98
4. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน
27 อัตรา คิดเปนรอยละ 11.89
5. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบตั ิงาน
ดานการประกอบ จํานวน 17 อัตรา คิดเปนรอยละ 7.49

ความตองการแรงงานจํจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับปวช.-ปวส.
/อนุปริญญา มากที่สุด จํานวน 104 อัตรา คิดเปนรอยละ 45.81
รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 65 อัตรา คิดเปนรอยละ
28.63 และระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 43 อัตรา คิดเปนรอยละ
18.94
พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํานวน 92 อั ตรา คิดเปนร อยละ 40..53 รองลงมา
คื อ อายุ ระหว าง 25 - 29 ป จํ านวน 66 อัตรา คิ ดเป นรอยละ
29.07 และอายุระหวาง 30 - 39 ป จํานวน 35 อั ตรา คิดเปน
รอยละ 15.42

2
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102

22
24
30
การขายสงฯ
กิจกรรมทางการเงินฯ
การกอสราง
กิจกรรมเกีย่ วกับอสังหารมทรัพยฯ

การผลิต
ทีพ่ กั แรมฯ
การขนสงฯ
กิจกรรมการบริการดานอื่นๆ

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภท
ระเภทอาชีพ เดือน ส.ค.63
17
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อาชีพพื้นฐาน
เสมียน เจาหนาที่

96

27

ชางเทคนิคฯ
พนักงานบริการฯ

34

ผูปฏิบัติในโรงงานฯ

35

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือฯ
ผูบัญญัติกฎหมายฯ
ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดั
ระดับการศึกษา เดือน ส.ค.63
15
43

104
65

ปวช.-ปวส./อนุปริญญา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ปริญญาตรี
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2. ผูสมัครงานที่มาใชบริการ
- มีผูสมัครงานมาลงทะเบียน (คนใหม) ในเดือนสิงหาคม 2563 จํานวน 116 คน
- มีผูสมัครงานมาใชบริการในเดือนสิสิงหาคม 2563 จํานวน 183 คน
ผูสมั ครงานจํา แนกตามระดับการศึกษา สวนใหญเปนผูจบการศึก ษาระดับมัธ ยมศึ กษา จํา นวน 46 คน
คิดเป นร อ ยละ 39.66 รองลงมาคือ ระดั บ ปวช.-ปวส/อนุป ริ ญ ญา จํา นวน 36 คน คิ ด เปน รอ ยละ 31.03
และระดับปริญญาตรีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 25.00
ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 46 คน
คิดเปน 39.66 %

ระดับปริญญาตรี
จํานวน 29 คน
คิดเปน 25.00 %

ระดับปวช.-ปวส.
จํานวน 36 คน
คิดเปน 31.03 %

ผูสมัครงานจําแนกตามชวงอายุ

ผูสมัครงานจําแนกตามช
ตามชวงอายุ

สวนใหญพบวาผูสมัครงานที่มีอายุระหวาง 18
18-24 ป
มากที่สุด จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 42.24 รองลงมาคือ
ชวงอายุ 25-29 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 30.17
และอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ
22.41
ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผูสมัครงานสวนใหญสมัครงานในตําแหนงอาชีพพื้นฐาน
มากที่สุด จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 27.59 รองลงมา
เปนตําแหนง ชางเทคนิคและผูปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวของ จํานวน
26 คน คิดเปนรอยละ 22.41 และตํตําแหนงเสมียนน/เจาหนาที่
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 18.10

6
26

49

35

18-24 ป

25-29
29 ป

30-39 ป

40-49 ป

50-59
59 ป

60 ปขึ้นไป

ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
11
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32

20

อาชีพพื้นฐาน
ชางเทคนิคฯ
เสมียน เจาหนาที่
พนักงานบริการฯ

21

26

ผูป ฏิบตั ิงานในโรงงานฯ
ผูป ฏิบตั ิงานโดยใชฝมือฯ
ผูบ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายฯ

- 43. ผูสมัครงานทีไ่ ดรับการบรรจุงาน
ผูมาใชบริการสมั
สมัครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนสิ
น งหาคม 2563 จํานวน 174 คน
การบรรจุ ง านจํ า แนกตามประเภทอุอุ ต สาหกรรม อุ ต สาหกรรมทีที่ มี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คื อ การขายส ง
และการขายปลีก จํา นวน 76 คน คิดเปน รอ ยละ 43.68 รองลงมา คือ กิจ กรรมทางการเงินและการประกันภั ย
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 13.22 และการผลิต จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 12.07
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ส.ค.63
17

10

5 2
76

20
21

23

การขายสงฯ

กิจกรรมทางการเงินฯ

การผลิตฯ

ทีพ่ กั แรมฯ

การกอสราง

กิจกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย

การขนสงฯ

กิจกรรมการบริการฯ

การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 71 คน
คิดเปนรอยละ 40.80 รองลงมา คือ เสมียน เจา หนาที่ จํา นวน 32 คน คิดเปนรอยละ 18.39
39 และพนักงาน
บริการดานอื่นๆ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 15.52
การบรรจุงานจําแนกตามประเภท
แนกตามประเภทอาชีพ เดือน ส.ค.63
8

6 4

26

อาชีพพื้นฐาน

71

เสมียน/เจาหนาที่
พนักงานบริการฯ
ชางเทคนิคฯ

27
32

ผูป ฏิบตั ิงานในโรงงานฯ
ผูป ฏิบตั ิงานโดยใชฝมือฯ
ผูบ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายฯ
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนตุลาคม 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
หจก.พิณแอดไวซ
29/51 ถ.วิเชียรจํานงค
ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 611869
(รับทําบัญชี)
บจก.สยามนิสสัน
92/26 ม.4 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 621167
(ตัวแทนจําหนายรถยนต)
โรงกลึงสแตนดารด
2 ถ.มหาราช ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย
64000
โทร 081 8999339
(โรงกลึง)
บจก.เอ็ม เอส พี หมูอินเตอร
7 ม.7 ต.ไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย 64170
โทร 093 1306655
(จําหนายเนื้อ/หมูสด)
บจก.เอส สุโขทัย
33/77 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย
64000
โทร 086 2010900
(รังวัดที่ดิน)

ตําแหนงงาน
1.พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ วุฒิ
2
ช/ญ 20+ ปวส+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

350+/ว

- ทดลองงาน 3 เดือน
- หากมีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ

1.พี่เลี้ยงเด็ก

1

ญ

20+

ไม
จํากัด

9,000+/ด - หากมีประสบการณ
จะรับพิจารณาเปน
พิเศษ

1.ชางกลึง
2.ชางเชื่อม
3.ชางยนต

1
1
1

ช
ช
ช

20+
20+
20+

ไม
จํากัด

- ทุกตําแหนงหากมี
ตามตกลง ประสบการณจะรับ
พิจารณาเปนพิเศษ

1.เจาหนาที่ IT
2.พนักงานขับรถ 10 ลอ

1
1

ช
ช

20+ ปวส.+
20+
ไม
จํากัด

- ทุกตําแหนงหากมี
ตามตกลง ประสบการณจะรับ
พิจารณาเปนพิเศษ

1.คนงานรังวัด

3

ช

23+ ม.6+

ตามตกลง - ทํางานจันทร-ศุกร
- มีอาหารกลางวัน
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ตําแหนงงานวางจังหหวัดสุโขทัย ประจําเดือนตุลาคม 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บจก.อีซูซุ ฮกอันตึ้ง
206 4-8 ถ.จรดวิถีถอง
ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย 64000
โทร 085-1063246
(จําหนายรถยนต)
บริษัทซูซูกิ (สวรรคโลก)

ตําแหนงงาน
1.พนักงานขับรถ
ผูบริหาร

คุณสมบัติ
คาจาง
สวัสดิการ/เงื่อนไข
จํานวน เพศ อายุ วุฒิ
1
ช
-45 ไมจํากัด ตามตกลง - ขับรถใหผูบริหารใน
กทม.
- รูเสนทางใน กทม.
- มีที่พักให

1.ทีที่ปรึกษาการขาย
106/3 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย 2.เจ
เจาหนาที่การตลาด
จ.สุโขทัย 64000
3.พนักงานบัญชี
โทร 055 951258
(จําหนายรถยนตรถยนต)
รานศิลปะชัย
1.ชางฟลม
130/6-7 ต.ธานี อ.เมือง 2.ชางเครื่องเสียง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 611468
(ประดับยนต)

2
1
1

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

2
2

ช
ช

QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม

ผูวางงาน/ผูที่ตองการหางาน
สามารถเขาเว็บไซต
https://ไทยมีงานทํา.com

-35
-35
-35

ม.6+
ม.6+
ปวช+

- ทุกตําแหนงงานมี
ตามตกลง ประกันสังคมและ
สวัสดิการให

20+ ป.6+
20+ ป.6+

- มีประสบการณ
ตามตกลง พิจารณาเปนพิเศษ
- อดทน/ขยัน
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ตําแหนงงานวางคนพิการ ประจําเดือนตุลาคม 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)

ตําแหนงงาน

บริษทั วันทูวัน คอนแทคส
1.พนักงานประจํา
จํากัด (มหาชน) ในเครือ
สามารถ อาคารซอฟตแวร
ปารค 99/19 ม.4
ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท 083-5405126
(บริการศูนยขอมูลลูกคาสัมพันธ)

คุณสมบัติ
คาจาง
สวัสดิการ/เงื่อนไข
จํานวน เพศ อายุ วุฒิ
20 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง 1.ตองสามารถใช

คอมพิวเตอรได และพิมพ
คอมพิวเตอรได
2.สามารถสื่อสารไดเขาใจ
3.สามารถชวยเหลือตัวเอง
ได เคลื่อนไวสะดวก
4. มีประกันสังคมให
**พิการทางความ
เคลื่อนไหว**

บจก.เฮงลิสซิ่ง
1.เจาหนาที่ธรุ การ
69 ต.สันทรายนอย อ.สันทราย
จ.เชียงใหม 50220
โทรศัพท 02-1539587
ตอ 8415
(สินเชื่อ)

ไม
จํากัด

บจก.โชคลาภบุญไชย
1.พนักงานทั่วไป
141 ถ.เลียบคลองภาษี
เจริญฝงใต แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม.10160
โทรศัพท 02-8787701-3
(ผูผลิตและจําหนายชุดเครื่อง
นอน)

ไม
จํากัด

ช/ญ

22- ปวส.+ 10,000 - 1.ประกันสังคม
35 ป
13,000/ด. 2.เงินโบนัสตามผลงาน
ตามขอตกลงของบริษัท
**พิการทางความ
เคลือ่ นไหว**

ช/ญ

18+ ไมจํากัด 325/ว. 1.ประกันสังคม
วุฒิ
2.เงินโบนัสตามผลงาน
ตามขอตกลงของบริษัท
**พิการทางการไดยิน**

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ตั้งศูนยบริการจัดหางานคนพิการไวเพื่อบริการใหคําปรึกษา
และแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆขอมูลขาวสารคนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ

ขอเชิญทานที่สนใจ หาความรูและใชบริการหรือขอรับเอกสารพรอมทั้งขึ้นทะเบียนหางานไดที่ ศูนยบริการ
จัดหางานคนพิการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 ไดทกุ วันและเวลาราชการ
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ขาวจัดหางาน

องคกรฝกงานดานเทคนิคสําหรับชาวตางชาติแหงประเทศญี่ปุน
ประชาสัมพันธการเปดใชสื่อสังคมออนไลน เฟซบุก
(Facebook) และทวิตเตอร (Twitter) อยางเปนทางการ

กรมการจัดหางานไดรับประสานจากองคกรฝกงานดานเทคนิคสําหรับชาวตางชาติแหงประเทศ
ญี่ปนุ (Organization for Technical Intern Training: OTIT) เรื่อง ขอความรวมมือประชาสัมพันธสื่อ
สังคมออนไลน เฟซบุก (Facebook) และทวิตเตอร (Twitter) อยางเปนทางการขององคกรฝกงานดาน
เทคนิค ฯ ซึ่ ง ไดจั ด ทํา ขึ้ น เพื่อ เพื่อ เผยแพร ขอ มู ล ขา วสารสํ า หรับ ผูฝ กงานดา นเทคนิค ฯ ในรูป แบบ
หลากหลายภาษา เช น ภาษาญี่ ปุน ภาษาจีน ภาษาเวี ยดนาม ภาษาตากาล็อ ก ภาษาอิ นโดนีเ ซี ย
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษากัมพูชา ภาษาเมียนมาร และในรูปแบบภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานที่สามารถ
เขาใจไดโ ดยงา ย เพื่อใหผูฝกงานดานเทคนิคในประเทศญี่ปุนไดรับขาวสารที่เปนประโยชนไดในทุก
ชวงเวลา
กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธใหแรงงานไทยที่สนใจไปฝกงานดานเทคนิคที่ประเทศ
ญี่ปนุ และอยูระหวางฝกงานดานเทคนิคในประเทศญี่ปุน และผูที่สนใจจะเดินทางไปฝกงานดานเทคนิค
ในประเทศญี่ปุน สามารถติดตามขาวสารที่เปนประโยชนขององคกรฝกงานดานเทคนิคฯ ผานเฟซบุก
(Facebook) ภาษาไทย https://www.facebook.com/otit.thai และทวิตเตอร (Twitter) ภาษาไทย
http://twitter.com.com/OTIT_thai

ชองทางการติดตามขาวสารงานตางประเทศ
https://www.doe.go.th/overseas
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อาชีพอิสระ ไมยากอยางที่คิด
ขาวราด
วราดแกงกระหรี่ญี่ปนุ
สวนผสม
1. มันฝรั่ง 4 ลูก
2. แครอท 1 ลูก
3. หอมหัวใหญ 2 หัว
4. กอนแกงกะหรี่ สูตรญี่ปุน 4 กอนเล็ก
5. น้ําตาลทราย 3 ชอนตวง
6. โชยุ 2 ชอนตวง
7. ซุปกอน 1 กอน
8. กระเทียมจีนขูด 1 กลีบ
9. เนยจืด 1 ชอนชา
10. เกลือ 1/4 ชอนชา
11. พริกไทย
12. ขนมจืด 125 มล.
13. เนื้อหมูสไลด3 ขีด
14. ใบโอลีฟ (ถามี)

วิธีทํา
1. หันมันฝรั่ง แครอท หอมใหญ ขนาดพอคํา
2. ตั้งไฟใสเนยจืด ผัดมันฝรั่ง แครอท หอมใหญ จนมีกลิ่นหอม
3. โรยเกลือ พริกไทย ผัดตออีก 2-3 นาที เติมน้ําเปลาใสจนทวมผักที่ผัดไว
4. รอใหเดือดอีกนิด ใสหมูสไลดลงไป เคี้ยวตอ 10-15 นาที
5. เสร็จเรียบรอยจะทานคูกับหมูทอด ไกทอด ไขตม แลวแตชอบ หรือจะเติมมน้น้ําซุปเพิ่มแลวทานกับอุดง

ขอขอบคุณขอมูลจากครั
จาก วบานพิม เว็บไซต: https://www.pim.in.th
และเว็บไซต https://www.wongnai.com/recipes/ugc/

- 10 -

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนตุลาคม 2563
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.จัดรายการวิทยุ “ฟงสบายสบายสไตล
จัดหางาน”
2. จัดรายการออนไลน “บายนี้ มีงานทํา”

วัน/เดือน/ป

สถานที่ดําเนินการ

ทุกวันอังคาร
เวลา 10.30 - 11.00 น.
ทุกวันศุกร
เวลา 13.30 น. - 14.00 น

สถานีวิทยุกระจายแหงประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
คลื่นความถี่ FM 93.75 Mhz.
ถายทอดสดทางเพจเฟซบุก สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย

ภาพกิจกรรมประจําเดือนกันยายน 2563

วั น ที่ 8 กั น ยายน 2563 สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย เข า ร ว มประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาแรงงาน
และประสานงานการฝกอาชีพ จังหวัดสุโขทัย (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2563 ณ หองประชุมปฐมราชธานี 102 อาคาร
ฝกอบรม 3 ชั้น สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย ต.สามเรือน อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย

วันที่ 8-9 กันยายน 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมนายจาง/สถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ
ภารกิจสํานักงานฯ และหาตําแหนงงานวาง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อผูวางงาน/สมัครงานไดสมัครในงาน JOB EXPO
THAILAND 2020

-11-

ภาพกิจกรรมประจําเดือนกันยายน 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รวมเปนวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผูนําคนพิการทางการเคลื่อนไหว จังหวัดสุโขทัย สูการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ชีวิตวิถีใหม) ณ โรงแรม
สุโขทัยพรเจริญ รีสอรทแอนดสปา ต.ปาแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

วันที่ 19 กันยายน 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รวมพิธีเปดโครงการเตรียมความพรอมชางมืออาชีพเพื่อ
ก า วสู ก ารรองรั บ ความรู ค วามสามารถ พร อ มกั น นี้ ไ ด จั ด นิ ท รรศการเพื่ อ เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ภ ารกิ จ
ของกรมการจัดหางาน และงานJOB EXPO THAILAND 2020 ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ รีสอรทแอนดสปา ต.ปาแฝก
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

วันที่ 20 กันยายน 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปนวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศัก ยภาพครู แนะแนว ประจํา ปการศึ กษา 2563 สําหรับ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเขต 1 จัง หวัด สุโ ขทัย
ณ ห องประชุ มพระราชพฤฒาจารย ศูนยแ นะแนวประจํา สํา นัก งานเขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึกษาสุโ ขทัย เขต 1
ต.บานกลวย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

